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Hartelijk welkom in de dienst - samen verwachten wij Gods onmisbare Zegen

Rondom de eredienst

Ochtenddienst (09.30 uur) 
Ds. J.W. van Bart, Harderwijk

Schriftlezing: Lukas 22: 47 t/m 62

Thema: 'Ik eerst?!'

Middagdienst (17.00 uur)
Ds. J.W. van Bart, Harderwijk

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13 t/m 25

Thema: 'Heiligheid'

Rondom de gemeente

Weekbrief via E-mail

Wilt u de weekbrief ontvangen via de e-mail? Dan kunt u 
uw e-mailadres doorgeven aan 
weekbriefgrotekerk@hotmail.com

Zieken

Al onze zieken, genoemd en ongenoemd, thuis of in een 
zorginstelling, alsmede hun families, bidden we van harte 
alle sterkte en Gods troostende nabijheid toe.

Agenda

1 april 15.30-16.30 uur 
Pastoraal uur vanuit de Grote Kerk

Bericht

Door de aanvullende maatregelen van de regering rondom 
het coronavirus heeft het moderamen van de kerkenraad 
besloten dat de reguliere kerkdiensten tot 1 juni a.s. NIET 

doorgaan. Gemeenteleden kunnen op de zondagen 
aangepaste diensten volgen om 09:30 uur en 17:00 uur via 
kerk tv (kanaal 701) en internet, zie daarvoor de volgende 
link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1691-Grote-Kerk-
Harderwijk
Tot D.V. 1 juni a.s. zullen al deze aangepaste diensten 
ingevuld worden door onze wijkpredikant ds. Van Bart. 
Alle overige activiteiten zullen tot nader order ook niet 
doorgaan. Voor crisispastoraat kunt u gewoon telefonisch 
contact opnemen met ds. Van Bart. De kerkenraad is van 
mening dat de aanwijzingen van deskundigen en overheid 
ter bestrijding van de gevolgen van dit virus in het belang 
van de gezondheid van eenieder moeten worden opgevolgd.
Met dit ingrijpende besluit is gestalte gegeven aan deze 
verantwoordelijkheid. We bidden dat het Evangelie, dat nu 
op een andere wijze tot ons zal komen, ons eveneens tot 
zegen zal zijn!

Muziekgebruik in de diensten

Zolang de crisis duurt zullen we geen samenzang vanuit de 
Grote Kerk hebben. We gebruiken hiervoor CD’s. Nu valt 
het met name in de Weerklankdiensten niet mee om precies 
die nummers te vinden die ik ook op CD heb. Binnen het 
moderamen hebben we overlegd dat er ruimte is om ook 
een passend lied buiten Weerklank om te gebruiken. Dit 
betekent geen verandering in beleid voor de toekomst. 
Sterker nog, wat kan ik uitzien naar het moment (D.V.!) dat
we weer samen in de Grote Kerk zullen zingen tot eer van 
onze God. Maar tot die tijd doen we onze uiterste best om 
de diensten én de lofzang gaande te houden. 
Ds. J.W. van Bart

Collecten

Tijdens deze periode vallen de wekelijkse collecten ook 
stil. Wat zo’n gewoonte is tijdens de dienst, (geven we niet 
vaak gedachteloos de zakken door?) wordt nu gemist. Zoals
we er nu naar kijken hopen we wanneer we weer samen 
mogen komen in de Grote Kerk een dankbaarheidscollecte 
te houden. We denken dan aan de woorden van Paulus uit 
1 Korinthe 16, 1-3. Natuurlijk kunt u tussentijds ook geld 
overmaken naar de goede doelen en de kerk.



Belangrijke informatie over de Passiestilten 

In verband met het coronavirus kunt u de Passiestilten op 6,
7, 8 en 9 april in de Bethelkerk niet bezoeken.
De Passiestilten worden uitgezonden van 19.30 tot 20.00 
uur op Kerk-TV en voor CAI-abonnees gratis op kanaal 
702 of op kerkdienstgemist.nl

Corona in Indonesië

      en         vertellen voor welke moeilijke keuzes ze komen
te staan. Blijven wij in Indonesië? Of kiezen wij om terug 
te keren naar Nederland? Lastige vragen die wij de 
afgelopen periode hebben moeten beantwoorden. Want al 
snel werd voor ons duidelijk dat het virus vergaande 
gevolgen heeft. Waarschijnlijk kunnen wij, mochten wij het
virus krijgen, niet terugvliegen naar Nederland (of een 
ander land) om daar medische zorg te krijgen. En omdat de 
medische zorg in Indonesië nog niet te vergelijken is met de
zorg in Nederland, geeft dat wel een flinke uitdaging. Waar 
doe je dan goed aan? Is het wel veilig genoeg om te 
blijven? In overleg met de GZB hebben wij er uiteindelijk 
voor gekozen om in Indonesië te blijven. Wel met 
aangescherpte maatregelen, die vergelijkbaar zijn met de 
maatregelen die er in Nederland gelden. Maar wij blijven in
Indonesië, omdat hier ons thuis is en wij mogelijk nog iets 
kunnen betekenen voor de lokale kerken. Het zijn 
spannende en ingrijpende tijden. Voor iedereen. In 
Nederland, in Europa, in Indonesië en wereldwijd. Wij 
weten ons, op dit soort momenten extra, verbonden met de 
wereldwijde kerk. Overal ter wereld bidden christenen voor
elkaar, omdat we beseffen dat wij elkaar en onze God nodig
hebben in tijden als deze. Bid en leef dus mee! 

Kleding en speelgoed inzameling stichting HOE 
Harderwijk-Hierden

Vanwege het coronavirus is de hal gesloten op zaterdag 4 
april, 2 mei en 6 juni. U kunt dus geen kleding en 
speelgoed inleveren!

Inzamelingsactie voor de voedselbank

Door het coronavirus heeft de voedselbank Harderwijk-
Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in 
financiële nood. Daarom heeft stichting Present in 
samenwerking met de kerken een inzamelingsactie opgezet 
voor en door Harderwijkers en Hierdenaren om wekelijks 
op verschillende plekken in Harderwijk boodschappen in te
leveren. Doet u mee? U kunt dan op een aangegeven

tijdstip de producten bij de inleverlocaties afgeven. Elke 
week wordt een lijst bekendgemaakt van benodigde 
artikelen waar u een keuze uit kunt maken. Aankomende 
week (van maandag 30 maart t/m 4 april) zijn dit de 
volgende producten:
- Aanmaaklimonade
- Appels
- Mandarijnen
- Toiletpapier
- Plakken kaas tot 450 gram
- Tomaten in blik
- Kipfilet in blik
- Luiers maat 3,4,5
- Handzeep
- Keukenrollen
- flacon afwasmiddel

Het inzamelen van de producten zal op een veilige en 
hygiënische manier in kratten worden gedaan, conform de 
richtlijnen van het RIVM. Mocht u niet in de gelegenheid 
zijn om uw producten te brengen, dan is een gift voor de
voedselbank ook altijd welkom op rekeningnummer: 
IBAN: NL79 RABO 0161 4018 80 t.n.v. Voedselbank 
Harderwijk. Namens de voedselbank en de mensen die 
hiervan gebruik maken hartelijk dank voor uw
medewerking. Voor meer informatie over deze 
inzamelingsactie kunt u contact opnemen met Annemieke 
ten Hove, coördinator stichting Present Harderwijk, telnr.  
of via info@presentharderwijk.nl

Ter overdenking

'Als de antwoorden ontbreken, op de vragen in dit leven
als we niets meer zeker weten en de twijfel ons verwart

Als we 's nachts onrustig slapen, 
moe beginnen aan de dagen,
als de hoop dreigt te vervagen, 
vul dan steeds opnieuw ons hart

U hebt ons nog nooit in de steek gelaten
U kwam ons altijd te hulp
omdat U omgeeft, om wie U geeft
weten we zeker, dat het straks beter wordt dan nu'

mailto:info@presentharderwijk.nl


Colofon

Voorgangers zondag 5 april 2020

09.30 uur – Ds. J.W. van Bart, Harderwijk

17.00 uur – Ds. J.W. van Bart, Harderwijk
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